ﺗﻮﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽ » «Tip Jarرا ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺗﻮﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ » «Tip Jarرا در ﻗﺎﻟﺐ دﮐﻤﻪای ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ
اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺘﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در

دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ »Tip
 «Jarﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻻﯾﮏ ﮐﺮدن ،ﺑﺎزﺗﻮﺖ ﮐﺮدن و

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،دﮐﻤﻪای ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل

ﭘﻮل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﺎل ﭘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯽ ﭘﺎل،
وﻧﻤﻮ و ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Tip Jarاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دﮐﻤﻪ در ﮐﻨﺎر دﮐﻤﻪ
 Followﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از روشﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮﯾﯽ در
 Tip Jarدر دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺘﺮ از روشﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
 ،Bandcamp ،Cash App ،Patreonﭘﯽ ﭘﺎل و وﻧﻤﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺘﺮ  Spacesﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﺮای ﻫﺮدو ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻘﯿﻪ زﺑﺎنﻫﺎ و در واﻗﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

